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PEILSTATIONS

Op p. 30 in dit Nt signaleren Maaike Prins en Christel 
Bontje van de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
(IGZ) dat binnen de mondzorg verschillende soorten 
praktijken ontstaan. Verder uiten zij de behoefte aan 
meer duidelijkheid over de bekwaamheid van dege-
nen die zorg verlenen binnen de praktijk. 

Een ontwikkeling die in tandartspraktijken gaande is, is 
dat het aandeel van andere zorgverleners geleidelijk 
toeneemt. En daarmee dat, gemeten in aantal fte, het 
aandeel van tandartsen in de totale formatie minder 
wordt. In een eerdere bijdrage (Nt 2016/17 p.35) is deze 
ontwikkeling geschetst, op basis van gegevens uit het 
onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering. In 2004 
was in 40% van het aantal praktijken het aandeel van 
tandartsen in de formatie te kenschetsen als klein (dat 
wil zeggen 25% of minder) of betrekkelijk klein (dat wil 
zeggen van 26% tot en met 40%). De tabel laat zien dat 
dit in 2016 geldt voor respectievelijk 12% en 45%, sa-
men 57%. In de overige 43% van de praktijken is het 

tandartsenaandeel betrekkelijk groot (van 41% tot en 
met 55%) of groot (56% of meer). De tabel toont verder 
het aantal uren per week dat tandartsen en andere 
mondzorgverleners (mondhygiënisten, preventieassis-
tenten en tandartsassistenten) binnen deze typen prak-
tijken werkzaam zijn.
Deze andere mondzorgverleners zijn naar verhouding 
meer uren per week actief in praktijken waarin het 
aandeel van tandartsen (betrekkelijk) klein is. Hierop is 
de typologie ook gebaseerd. Wel valt op dat in deze 
praktijken ook het gezamenlijke aantal uren van tand-
artsen groter is dan in praktijken waarin hun aandeel 
(betrekkelijk) groot is. Dit zijn dus de praktijken die in 
zijn totaliteit groter zijn. 

De ontwikkelingen van de afgelopen jaren gaan in de 
richting van grotere tandartspraktijken waarin meer 
verschillende zorgverleners ‘aan de stoel staan’. In dat 
licht bezien, is de behoefte aan duidelijkheid over hun 
bekwaamheid te plaatsen. 

Aandeel van tandartsen

 in de praktijk

Praktijktype naar het aandeel van tandartsen in de totale formatie en aantal uren dat de verschillende  
zorgverleners per week werkzaam zijn in de praktijk, in 2016

praktijktype naar aandeel tandartsen in de formatie 

A B C D totaal

aandeel praktijktypen 12% 45% 33% 10% 100%

aantal uren per week:

tandartsen * 71,8 90,4 47,0 59,3 70,7

mondhygiënisten * 70,1 21,1 1,6 4,9 18,7

preventieassistenten * 48,4 27,8 3,6 0,8 19,4

tandartsassistenten * 126,2 91,8 41,1 24,1 72,1

n = 164

A  aandeel tandartsen klein (<= 25%), B  aandeel tandartsen betrekkelijk klein (26% - 40%) 

C  aandeel tandartsen betrekkelijk groot (41% - 55%), D  aandeel tandartsen groot (>= 56%)

*  verschillen zijn statistisch significant (p < 0,05)

bron: onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering 
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